Declaratieformulier CTB -regeling
U dient dit formulier geheel in te vullen en aanvullende bewijsstukken toe te voegen.
Let op de declaratieperiode loopt van 22 september tot en met 31 december 2021. De declaratie kan eenmalig
worden ingediend tussen 31 december 2021 en 12 januari 2022. Na 12 januari 2022 vindt toekenning en
uitbetaling plaats.
* Velden met een * zijn verplicht.

Gegevens aanvrager
Burgerservicenummer *
Voorletters *
Tussenvoegsels
Achternaam*
Straatnaam *
Huisnummer *
Huisnummertoevoeging
Postcode *
Woonplaats *
Telefoonnummer *
Emailadres *
Functie aanvrager *
Bent u bevoegd/gemachtigd om namens uw organisatie/bedrijf/vereniging deze declaratie te ondertekenen? *
Ja
Nee

Gegevens organisatie/bedrijf/vereniging waar u deze declaratie voor indient
Naam *
Adres *
Postcode *
Plaats *
Nummer Kamer van koophandel *
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IBAN-nummer *
(Voeg een bankafschrift niet ouder dan 1 maand toe. Alleen het IBAN, de datum en de tenaamstelling hoeven
zichtbaar te zijn. Een printscreen vanuit internetbankieren wordt ook geaccepteerd)
*Het totaal dat u aan declaraties wilt indienen €

Onderbouwing en bewijs
Geef per aangevraagde categorie een onderbouwing waaruit deze gemaakte kosten bestaan. Voeg
bewijsstukken toe. (Bijv. kopieën loonstroken, bewijs van betaling vrijwilligersbijdrage en facturen van
materiaalkosten). Als en u dit formulier en/of de rekentool niet volledig invult en geen bijlagen toevoegt vindt
geen toekenning en uitbetaling plaats.
Compensatie loonkosten werknemers en arbeidskrachten
1. Verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten en/of vrijwilligersbijdrage *;

2.Verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de
loonkosten, bedoeld onder 1 *;

Compensatie kosten externe inhuur, specifiek voor controleplicht CTB
3. In geval van externe inhuur: kosten extern personeel, kosten van werving, selectie, administratie en
aansturing van werknemers en arbeidskrachten *
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Materiële kosten
4. Materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren
*;

5. Verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder 1 tot en met 4 *.

Datum en handtekening aanvrager
Datum *:

Handtekening:*
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